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Okosság, siker 
 
Egy nem jómódú gyerekeknek szerve-
zett nyári „okosodó” táborban ismer-
tem meg Pósa Lajost. Ki ő? Matemati-
kus. Csodagyerek volt. Középiskolás-
ként (Fazekas G. persze) osztályának 
tanították az általa kiokoskodott gráf-
elméleti tételt. Vannak olyan matema-
tikai példák, amelyek úgy kezdődnek, 
hogy „Erdős professzor azt kérdezte a 
kis Pósától…” Az egyetemen az analí-
zist tanította sokáig, aztán otthagyta az 
egyetemet , azóta általános- és közép-
iskolás tehetséges gyerekekkel foglal-
kozik. Széchenyi díjat kapott. Egykori 
osztálytársa (többek között) Lovász 
László (azt mondják, hogy annak a le-
gendás osztálynak ők ketten voltak a 
legtehetségesebb tagjai.) Lovász László 
világhíres lett. Két dolog ennek illuszt-
rálására: Többek között megkapta a 
Kyoto díjat (japán Nobel-díjnak mond-
ják), és olyan szerződést kapott a Mic-
rosofttól, hogy egy nem kis összegért 
cserébe azt csinált, amit akart. Egyszer 
kérdeztem Pósa Lajostól, hogy melyi-
kük volt az okosabb. Azt mondta, hogy 
talán Lovász kicsit gyorsabb volt. Pósa 
gyerekek százainak, talán ezreinek 
adott lendületet, szakmai irányítást 
életükhöz. Volt, aki (miután nem volt 
hol laknia) nála lakott. Lovász jómódú, 
világhíres tudós lett. Ki gazdálkodott 
jobban a tálentumával? Talán ez nem 
is jó, eldöntendő kérdés…  

S.J. 
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A kollégiumok Budapest bajnoksá-
gán Sabján Gergő válogatott, Eb-
bronzérmes asztaliteniszezőnk 
sportágában az első helyen végzett. 
Fociban csapatunk a negyedik he-
lyet szerezte meg. Gratulálunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kollégium megkezdte legújabb, 
hátrányos helyzetűeket segítő 
programját. Négy iskolával vettük 
fel a kapcsolatot: a Mester utcai 
József Attila Általános Iskolában 
sportrendezvényeket szervez-
tünk, Sáta községben megismer-
kedtünk az érdeklődő szülőkkel, a 
Tüskevár alapítványi iskola diák-
jaival játékos ismerkedő délelőt-
tön és közös városnézésen vet-
tünk részt, Drégelypalánkon 
egész napos, sportos, főzős, ze-
nés-táncos programot szervez-
tünk. 
 
A programot a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium támo-
gatja. Képek a 4. oldalon. 
 

Sabján Gergő 

 
 

Sabián Gábor, Bozóky Gergő, Szandai 
Ádám, Csősz Richárd, Lázok József 

 
 

Március 15-e alkalmából Réthelyi Miklós nemzeti  
erőforrás miniszter kimagasló színvonalú munkája  
elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün- 
tetést adományozott kollégiumunk igazgatóhelyettesének, Gizi néninek (hivatalo-
sabban szólva: Homor Gizellának). Szívből gratulálunk! 
 



 

 

 
  

Mester utca 



 

 
 

Gofri és  
palacsinta 



 

 

Szabi 
Beszélgetés Varga Szabolccsal 

 
Menni vagy nem menni – ez persze a legkevésbé 
rajta múlik, menne ő szívesen, vitték is volna 
már külföldi csapatok többször is, de eddig 
egyik kiigazolást sem sikerült tető alá hozni. 
Hogy miért, arról is szót ejtettünk, de a be-
szélgetést egy aktualitással kezdtük.  

 
 
- A legutóbbi bajnoki meccsen négy gólt rúgtál, 
gratulálok! 
- Köszönöm szépen! 
- Volt már, hogy tétmeccsen ennyit lőttél? 
- Volt már, igen, többet is: a Vác ellen egyszer ötöt 
rúgtam, U15-ben talán. 
- Ilyenkor van valami ünneplés? 
- Á, semmi. Nem olyan nagy szám. Utánpótlásban… 
Hogyha felnőttben rúgok négyet vagy ötöt, az nagy 
szám lenne, de utánpótlásban senki nem figyel oda 
erre különösebben. 
- De most ráadásul a Vidinek, a volt csapatod-
nak rúgtad. Ez ilyenkor inkább jó vagy rossz? 
- Jó is meg rossz is. Rossz, hogy azért mégis a volt csapatom, ahol játszottam kilenc 
évet, és jó, hogy megmutattam nekik, hogy hol tartok, és hogy milyen itt a Vasasban. 
- A Vidiben kezdtél el focizni, hány évesen? 
- Négy-öt évesen. Apukám elvitt edzésre, mert ez tradíció a családban, aztán én is 
elkezdtem. Igazából akkor még nem voltam tudatában annak, hogy mi is az a foci, de 
végül is megszerettem. 
- Ezek szerint apukád is focizott, ő milyen szintig vitte? 
- Megyei bajnokságig, a Velence csapatában játszott. 
- Te pedig a Vidiben kezdted, és onnan vitt el a Vasas, mikor? 
- Tizenkét éves koromban. Akkor alakult a Vasas Akadémia, országszerte válogatták a 
gyerekeket, és mondták, hogy mi lenne, ha megpróbálnám, mondtam, hogy rendben. 
Voltam itt egy hetet, tetszett, és idejöttem. 
- Ha hosszútávra előretekintünk, mi az álmod, melyik csapatban játszani? 
- Hát nyugat-európai csapatokban, igazából mindegy, hogy spanyol, holland, német  
vagy francia. Csak hogy ott egy profi klubban tudjak játszani. 
- Az élvonalban? 



 
- Igen, ott szeretnék. 
- Ez mennyire reális? 
- Szerintem reális. 
- Ha be akarom lőni, akkor melyik a legreálisabb, mondjuk a spanyol baj-
nokság egyik élcsapata, vagy a francia első osztály egyik középcsapata… 
- Mindenképpen lépcsőzetesen szeretném felépíteni, és ameddig el tudom vinni. 
Ha egy spanyol élcsapatig, akkor addig, ha egy francia kieső csapatig, akkor addig. 
- Többször fölmerült már, hogy elvisznek külföldi klubok, melyikek, és 
melyikkel mi volt a sztori? 
- Még U15-ben úgy volt, hogy a Stuttgart, a német Bundesliga egyik csapata fog 
leigazolni, de nem tudom… a Vasassal nem tudtak megállapodni. Tavaly pedig 
sokáig úgy volt, hogy Svájcba igazolok, de szintén a Vasassal nem tudtak megálla-
podni. Aztán most voltam januárban Hollandiában, egy holland első osztályú 
klubnál, a Heerenveennél, és most zajlanak a tárgyalások a Vasassal… (mosolyog) 
- Miért somolyogsz? 
- Ha az eddigi tárgyalásokat nézzük, nem sok esélyt látok rá, hogy létrejöjjön a 
dolog. 
- Min múlott, hogy eddig nem sikerült? 
- Hát a vezetők nem tudtak megállapodni. 
- Pénz? 
- Igen. 
- Sokat kér a Vasas, annyit nem akarnak fizetni? 
- Valószínű… Ez van. 
- De neked nem mondják, neked csak annyit mondanak, hogy… 
- Hogy nem sikerült, és kész. 

 
Mindenképpen lépcsőzetesen szeretném felépíteni, és amed-
dig el tudom vinni. Ha egy spanyol élcsapatig, akkor ad-
dig, ha egy francia kieső csapatig, akkor addig. 

 
- Ez egyébként úgy zajlik, hogy ki kell menni próbajátékra? 
- Vagy úgy, hogy a klubnak a játékosmegfigyelője megnéz egy meccsen, és mond-
ják, hogy kiigazolhatsz, vagy úgy, hogy ki kell menned próbajátékra, és ott néznek 
meg. 
- Azok, akik a Vasas Akadémián eddig végeztek, milyen csapatokhoz tudtak 
elkerülni? 
- Úgy tudom, hogy igazából senki sem tudott érvényesülni. Nem volt olyan, aki 
mondjuk felkerült volna a Vasas felnőtt csapatába, vagy külföldre elkerült volna, 
nem nagyon tudok ilyenről. 
- Ez nem lomboz le? 
- Nem. Bizakodunk, hogy majd sikerül. 
Megszólal a mobilja, hosszan beszélget Pisont „Pista bá”-val, az U17-es  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

válogatott vezetőedzőjével, aki érdeklődik, hogy áll a sérülése, mert a március 
végi, Telkiben megrendezendő U17-es Eb-selejtező elitkörben számít rá. 
- Oroszország, Wales és Belgium van a csoportunkban, a négy csapatból egy jut 
tovább a nyári döntőbe. Belgium és Wales verhető ellenfél (Belgiumot már egyszer le 
is győztük), várhatóan az oroszokkal játszunk majd egy ki-ki meccset. 
- Milyen a válogatottban? 
- Nagyon jó. Profi körülmények vannak, meg elég jó játékosok alkotják a keretet. 
Bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. 
- Neked mennyire fix a helyed? 
- Most kiesett egy balszélső, és Pisont Pista bá azt mondta, hogy számít rám az 
Európa-bajnokságon, de igazából nincsenek fix helyek, forma alapján hívják be az 
embereket. Hogyha mondjuk valaki hétvégén rúg két gólt meg ad két gólpasszt, akkor 
valószínűleg behívják, de hogyha nem, akkor akármilyen tehetséges vagy jó, kihagy-
hatják a keretből.  
 
Belgium és Wales verhető ellenfél, várhatóan az oroszok-
kal játszunk majd ki-ki meccset.   
 
- Ezek szerint te is balszélső poszton játszol? 
- Igen. Meg jobb szélen is tudok. 
- Az nem attól függ, hogy az ember jobb vagy bal lábas? 
- Igazából a játékrendszertől függ. Hogyha befelé kell cselezned, akkor a bal lábas 
jobb, ha a jobb oldalon játszik. 
- Miért lettél szélső? 
- Az alkatom, a fizikai adottságaim miatt. Viszonylag kicsi vagyok a korosztályomhoz 
képest, meg vékonyabb – viszont ezt a fürgeségemmel kompenzálom. Nem tudnék  

Első sor, balról a nyolcadik. Ugyanitt a negyedik Berecz Zsombor,  
Szabi mögött a volt koleszos Pallagi Botond, őtőle jobbra eggyel, illetve há-

rommal a szintén volt koleszos, azóta a Honvéd akadémiáján focizó Bobál-ikrek.  
 

U17-es válogatott 



 
center lenni, mert elnyomnának, meg védő se, mert oda is kicsi vagyok. Ezért játszom 
balszélsőt, jobbszélsőt vagy irányítót. 
- Melyiket szereted a legjobban? 
- A balszélső pozíciót. Ott le tudom vinni a labdát az alapvonalra, be tudom adni, 
hogyha kell, akkor versenyt futok, vagy egy az egyben megverem az embert, és 
onnan még gólokat is lehet rúgni. Ez a legjobb poszt szerintem. A legizgalmasabb. 
- Mi az erősséged? 
- Szerintem az egy-az-egy. A technikai dolgok. Meg a gyorsaságom. Meg a lövő-
technikám. Körülbelül ennyi. 
- Azért ez elég sok… És mi az, amiben még fejlődnöd kéne? 
- A felsőtestemet erősítenem kéne, jöhetne rám pár kiló – de egészségesen, nem 
azt mondom, hogy tíz, de egy pár –, aztán a jobb lábamat még lehetne fejleszteni, 
meg hát taktikailag… kicsit fegyelmezettebb lehetnék a pályán. Nem mindig tartom 
be az edzői utasításokat. 
- Elvisz a fejed? 
- Igen. Van, amikor nem megyek vissza védekezni. Ezen még változtatnom kéne. 
Csak nehéz… 
- Arra van külön program, hogy rád rakjanak izmokat? 
- Járunk konditerembe, ott raknak ránk kellő mennyiségben. Meg úszni is járunk. 
Meg most kapunk edzések után banánt, meg amit a gyúrók szoktak, azt a csokit, 
meg Powerade-et, meg mindent… 
- Ezeket a Vasas biztosítja? 
- Igen, ők finanszírozzák. 
- Nektek egyébként kell fizetni a Vasas felé? 
- Van akinek kell, van akinek nem. Ezzel nem vagyok tisztában.  

 
Nem tudnék center lenni, mert elnyomnának, meg védő 
se, mert oda is kicsi vagyok. Ezért játszom balszélsőt, jobb-
szélsőt vagy irányítót. 

 
- Ha nézzük a magyar mezőnyt, a Vasas Akadémia hol helyezkedik el? 
- Az első háromban. Minimum. 
- A te csapatod hányadik most a bajnokságban? 
- Most mi harmadikok vagyunk. A Honvéd és az MTK van előttünk. Nagyon sokáig 
vezettük a tabellát, csak volt rossz két-három meccsünk, és azon elbuktuk az első 
helyet. De próbáljuk visszaszerezni! 
- Mit szeretsz a fociban a legjobban? 
- Hát… győzni. Abban benne van minden. 
- Mit szeretsz a legkevésbé? 
- Veszíteni. Meg azt, amikor nincs nálunk a labda. Amikor nekünk kell futni az 
ellenfél után. Azt nem szeretem. Fárasztó is, meg unalmas is. 
(Folytatás jövő hónapban)  

 
Szabó Kristóf 
 



 

 

 

A női féltékenység 
 
Kevesen tudják, hogy a féltékenység egy kicsit máshogy működik a nőknél és más-
hogy a férfiaknál.  
 
Egy féltékeny nő általában tudja a párjáról, hogy mi az, amit vonzónak tart egy nőben. 
Ha felbukkan egy olyan idegen nő, aki ezekben a tulajdonságokban jobb, mint a 
féltékenységre hajlamos nő, akkor az máris féltékennyé válhat. Ha például az adott 
férfi mindig a női fenekeket mustrálja, és a párja azt gondolja, hogy egy munkatársnő-
jének a feneke sokkal formásabb, mint az övé, akkor bizony nem kizárt, hogy félté-
kennyé válik rá. 
 
A féltékenység egyben egy hatásos fegyver is, ami megvédi a szerelmet a közömbös-
ségtől, közönyösségtől, attól, hogy „langyos állóvíz” legyen, és általában véve szenve-
déllyel tölti meg a kapcsolatot. De tönkre is lehet vele tenni mind a saját, mind a 
partnered életét. Amikor féltékenységről beszélünk, az egészség és a betegség között 
nagyon vékony a határvonal. Az egyik oldalon azok, akik egészséges kapcsolatot  
 
A férfiak nyílt lapokkal játszanak, kinyilvánítják 
nemtetszésüket. A féltékeny nő ugyanakkor burkolt 
kérdésekkel igyekszik fényt deríteni a férfi vélt vagy 
valós félrelépéseire. 
 
tudnak kialakítani szerelmükkel, a másikon azok, akik a kapcsolatot saját érzelmi 
betegségük tükörképévé formálják. Nincs rosszabb annál, mikor egy buliban vagy 
akár a suliban egy túl-féltékeny vagy egy hisztis nőt hallunk veszekedni a párjával, 
teljesen felesleges és akár félreértett dolgok miatt. A férfiak féltékenysége egyértel-
műen megállapítható, hiszen nyílt lapokkal játszanak, kinyilvánítják nemtetszésüket. 
A féltékeny nő ugyanakkor burkolt kérdésekkel igyekszik fényt deríteni a férfi vélt 
vagy valós félrelépéseire. 
 
Ha igazán bízol a párodban és önmagadban, akkor féltékenységed nem fog betegessé 
válni, és nem fogod tönkretenni vele a kapcsolatodat. De ugye a tapasztalat nem azt 
mutatja, hogy ez így szokott volna lenni.  
 

Zeőke-Szőke Anna 
 
 

 
 



 
 
 
 

A férfi féltékenység 
 

A férfi és a női féltékenység közt nem sok különbség van. A férfi féltékenység talán 
annyiban más, hogy (a „szakirodalom” szerint) nem mindig megalapozott. Szá-
munkra nincs szükség kifejezett okra ahhoz, hogy kialakuljon a féltékenység érzése. 
Előjöhet már akkor is, ha mással bulizik az adott hölgyike, de semmi „különös” nem 
történt. A nőknél úgy gondolom, hogy kell legalább egy „rossz pillantás” ahhoz, hogy 
előbukkanjon a dolog. 
 
Maga a féltékenység valamiképpen a szuverenitás-érzet hiányából, vagy annak 
megrendüléséből alakulhat ki. Jelen van persze pár biológiai tényező is, de ez inkább 
érzelmi alapokon nyugszik. Mit mondjak? Elég tiszta. Mindenki szeretne az első és a 
legjobb lenni, ez érthető. És ezek a tényezők talán a férfi oldalon inkább jelen 
vannak. A már említett „szakirodalom” megemlíti a párkapcsolat családalapítási 
szakaszában megjelenő féltékenységet is, amit a férfi oldaláról még az is gerjeszthet, 
hogy míg a nő gyermeke a nő gyermeke, addig ez a férfiaknál már nem olyan 
egyszerű (nem annyira biztos). De persze ezt csak említés szintjén próbáltam 
felhozni, ez még gondolom (remélem) mindenkinek arrébb van. 
 
Azt kell még megemlíteni, hogy a férfi féltékenység nem múlik el, nem és pont. És ha 
esetleg a féltékenysége egy addig barátnak tartott férfiúval szemben alakult ki, hát 
annak a barátságnak 80%-ban lőttek. Sosem fog újra ugyanúgy állni az adott 
egyénhez az ember. Az is különbség, hogy a férfi féltékenység nyíltabb, mi szerintem 
inkább kimondjuk, vagy kimutatjuk, mint a női oldal. Viszont erősebben is „dübö-
rög” bennünk. Nem egyszer torkollanak féltékenységi ügyek sajnálatos és szomorú 
végződésbe… gondolom tudjuk, hogy miről beszélek, ez persze csak a nagyon kis 
százalék, de arra tökéletes, hogy valamilyen szinten alátámasszam a mondandómat. 
 
Az utolsó, amit fel tudnék hozni, az a jelenség, amikor a hűtlenség gyanújába 
keveredett, vagy „elpillantgató” párunk helyett a féltékenységet keltő lesz dühünk 
céltáblája. Ami valamilyen szintig (az első verzióban) jogos és végül is érthető, de ha 
talán nyugodtan végiggondolnánk, lehet, hogy arra jutnánk, hogy a kis párocskánk 
tett tán olyat, amit esetlegesen nem kellett volna… De hát ennek így kell lennie… 
Igazából még írhatnék… összevissza hülyeségeket. De a lényeg a lényeg, az, amit már 
leírtam. A férfi féltékenység máshogy alakul ki, más intenzitású, tovább tart és 
inkább a féltékenységet keltő „másikat” tartjuk a hibásnak. Ez az én véleményem 
(hangsúlyozom véleményem, tehát nem kell vele egyetérteni, de tudom, hogy hol 
laksz…). És akkor az évezred poénjával zárnám: Mindenkinek szép napokat! 

Gubányi Gergely 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik kísérő prog- 
ramja 2012-ben a Vörösmarty téren megnyíló Ta- 
vaszi Vásár, amelyen a népművészet mellett a ha- 
gyományos kézműves magyar ízek, az újragondolt  
és modernebb formába öntött népművészet tár- 
gyai és a design is helyet kap. Fontos szempont, hogy a vásár ezen túl kulturális él-
ménnyel is gazdagítsa a látogatókat. 
 
A vásár 2012-ben a mestereket és kézműveseket állítja középpontba, akiknek eddig 
csupán a termékeiket ismerhettünk meg. Most szeretnék bemutatni, miként viszo-
nyulnak a mesterségükhöz, hogyan találtak vissza a hagyományos vagy újszerű, de 
kézzel készített termékeikhez, mi motiválja őket, honnan gyűjtöttek tapasztalatokat. 
A szervezők azt szeretnék, ha a vásár nemcsak termékekről, hanem emberekről is 
szólna, arcokról, sorsokról, alkotókról.  

      Simon  
      Gábor  
    rovata 
 
 
 
 

Tavaszi vásár 
2012. április 9-ig, Vörösmarty tér 

Lakásművészet  
2012. szeptember 30-ig, Iparművészeti Múzeum 

Az Iparművészeti Múzeum nagyszabású kiállítással mutatja be az 
1920-as, 30-as évek művészi igényű, belsőépítészek iránymutatása 
nyomán létrejött enteriőrjeit, iparművészek alkotta lakberendezési 
tárgyait. A korszak legbefolyásosabb művész-egyéniségei munkái 
mellett már-már feledésbe merült, de egykor sokat foglalkoztatott 
kitűnő tervezők, bútorai, és az ezeket kiegészítő, a lakóteret ott-
honná emelő dísztárgyak, textíliák, világítótestek kerülnek kiállí-
tásra. A lakás témája köré font kiállítás egyúttal alkalmat ad arra, 
hogy átfogó képet nyújtsunk a magyar iparművészet e fényes, ko-
moly nemzetközi sikereket is felvonultató időszakáról.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meghitt és meglepő életrajzi film Mar-
garet Thatcher-ről, az Egyesült Király-
ság első es egyetlen női miniszterel-
nökéről. A XX. század egyik legismer-
tebb és legbefolyásosabb asszonya a 
semmiből érkezett és szétzúzott min-
den nemi és osztálybeli előítéletet egy 
olyan világban, ahol az érkezéséig ki-
zárólag férfiak uralkodtak… 
 
A Vaslady megformálásáért Meryl 
Streep a legjobb női főszereplőnek já-
ró díjat vehette át az idei Oscar-gálán. 
 

  A Vaslady  
Most a mozikban 

 

Andrew, Matt és Steve átlagos kö-
zépiskolások. Mindegyiküknek 
megvan a maga baja és öröme. Nem 
tökéletesek, nagy a szájuk, és kicsit 
esetlenek. Olyanok, mint bármelyi-
künk. Csak egy különbség van: ne-
kik már nincsenek átlagos pillana-
taik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy éjszakai buli közben ráakadnak 
egy ismeretlen dologra, ami talán 
nem is a Földről származik. A felfe-
dezésüket követő nap egyre külö-
nösebb képességekre tesznek 
szert: a távolból mozgatnak tárgya-
kat, megtanulnak repülni, érzékelik 
egymás indulatait, és egyre erőseb-
bé válnak. Eleinte nagyon élvezik, 
ami velük történik, de miközben az 
új erejüket próbálgatják, fokozato-
san kiderül, hogy ami játéknak in-
dult, végül bajt is hozhat. Egyre na-
gyobb bajokat… 
 
 
 

Az erő  
krónikája  

Most a mozikban 
 

Előzetes: 
 

Előzetes: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Különvélemény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A filmet Steven Spielberg rendezte. Ez talán az egyik 
legkarcosabb, legsötétebb, legnoirosabb filmje. 
 
Legnagyobb meglepődésemre nagyon sok mindent már most túlszárnyaltunk, gondo-
lok itt az érintőképernyők és mobileszközök fejlettségére, más területeken viszont 
nem sok előrehaladást véltem felfedezni, mint például a járművek mágneses pályá-
kon történő közlekedése, a hangvezérléssel működő tárgyak és komplett lakások. 
Amiről viszont kétségeim vannak, hogy bekövetkezik-e vagy sem, az a retina-
szkennelés, azaz a személyi adatok begyűjtése, vagyis a teljes kontroll. Ugyanis a 
filmben mindenkit szem alapján azonosítanak be, így a reklámok már az utcán 
személyre szólóak, és mindenkit név szerint szólítanak meg a reklámban. A 
Facebook-on ez már most lehetséges lenne, és talán lehetséges is a felhasználói 
adatok alapján. 

A film 2002-ben készült 
(tíz éve), és a 2054-es jö-
vőről próbál nekünk ké-
pet festeni. Nem véletle-
nül a film alaptémája is 
maga a jövő, azon belül is 
a jövőben történő esemé-
nyek, egészen pontosan 
gyilkosságok megakadá-
lyozása. Nagyon izgatott a 
kérdés, hogy 10 évvel 
2002 után (azaz most) hol 
tart a technika az ötven-
két évvel későbbre jósolt 
dolgokhoz képest.  
 



 

Úgy vélem, közel az idő, amikor az 
1984 című regény jövőképe megva-
lósul ilyen vagy olyan formában, 
mindenesetre a Nagy Testvér már 
így is mindent láthat, ha nagyon 
akar. 
 
Amint észrevettétek, a film egyik fő 
attribútuma a szem, a látás, ugyanis 
a filmben a be nem következett 
gyilkosságokat a Prekogok, a három 
látnok látja előre. Főhősünk mégis 
John Anderton (Tom Cruise), aki a 
Washington-i Precrime osztag 
parancsnoka. A bonyodalom ott 
kezdődik, amikor Andertonról 
kiderül, hogy ő a következő, aki 
gyilkolni fog. Innentől kezdve 
nincs megállás, főhősünknek 35 
óra alatt ki kell derítenie, hogy mi 
áll a dolgok hátterében. A feladat 
nehéz, ugyanis képtelenség egy 
agyonkontrollált világban elbújni, 
és bizonyítani az igazat úgy, hogy 
az ember ne keveredjen mocskos 
dolgokba. Mert aki a múltban 
vájkál, annak piszkos lesz a keze. 
 
A filmet Steven Spielberg rendez-
te. Ez talán az egyik legkarco-
sabb, legsötétebb, legnoirosabb 
filmje. 
 
És hogy kié a különvélemény? A 
választ a rendszerben kell keres-
ni. De mivel a rendszer tévedhe-
tetlen és tökéletes, ezért csak az 
emberi mulasztásokban és 
hibákban lehet megtalálni. Mert 
az ember már csak ilyen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ugyessegijatekok.net 
 
Ha nagyon unatkozunk a 
számítógép előtt és egy kis 
kikapcsolódásra vágyunk, ez 
a jópofa oldal biztosan segít-
ségünkre lesz.  A nevében is 
benne van: ügyességi flash 
alapú játékok gyűjtőhelye. 
Regisztráció nem szükséges, 
csak egy kattintás és már 
játszhatunk is. 
   
 

 

Ügyességi játékok 
 

onlinetv.gportal.hu 
 
Ez itt T-Gyuszi oldala, ahol 
magyar és nemzetközi TV-
csatornák élő adását nézhe-
ted! Az oldal különösen hasz-
nos lehet a Felvincis diákok 
számára, mivel lejárt a UPC 
előfizetésünk és nem is lett 
meghosszabbítva, TV adás 
nélkül maradtunk.  A Magyar 
állandó és időszakos adásokat 
balra a menüben, a regionális, 
helyi TV-csatornák élő adását 
jobbra lent találjátok.  
 
 

Online TV 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Legyél egy bájos balerina! 
 

Évek óta nem kerülnek le az üzletek pol-
cairól az oly kecses balerinacipők, sőt 
csatlakoztak hozzá a mokaszinok is. Ne-
ked is biztosan akad néhány pár a gard-
róbban. Jól mutat szinte minden ruhada-
rabhoz, legyen az nadrág vagy szoknya, 
csak a színekre kell ügyelned. Megtalál-
ható köztük minden fazon: elegáns, ext-
rém, szexi, vagy bohókás. Akadnak köz-
tük letisztult, egyszerűséget sugárzó fa-
zonok, de vannak óriási virággal, masni- 
val, csattokkal díszített változatok is, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
egyedi színek merész kombinációival. 
Lehet velúr, bőr, vagy éppen vászon. 
Csak a Te ízléseden, na meg a büdzséden 
múlik, hogy melyik mellett döntesz. Hi-
degben harisnyával, na meg esőben is 
hordható, reménykedve, hogy nem ázik 
be. Mindenképpen ajánlott beiktatni egy-
két magas sarkúval átküzdött nap után 
egy ilyen felüdülést a talpunknak, mert a 
kényelem sem utolsó szempont a jó meg-
jelenés mellett. 
 
 
 
 
 

Az örök kérdés: elegancia vagy kényelem?  
E hónapban egy kis összehasonlítást írtam, 
mindenki döntse el, melyiket választja!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magas lábon élünk, mi nők! 
 

Minden nőnek jól áll a magassarkú, hiszen 
kiemeli az alakot, a magasságra is jóté-
kony hatással van, és a tartásod is  
megváltozik tőle. Mindenképpen be kell 
szerezned egyet az örök klasszikus da-
rabból: a fekete magassarkúból. Elenged-
hetetlen darab kosztümökhöz, szoknyá-
hoz, alkalmi ruhához. Egyszerűsége miatt 
sok ruhához elővehető. A kemény  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mínuszoktól már nem tartva talán a leg-
előnyösebb ezen a korai tavaszon, ha bo-
kacsizmát vásárolsz. Egy farmerrel vagy 
egy mutatósabb party szereléshez is na-
gyon jól mutat, és ezzel a lábbelivel az 
időjárás viszontagságai is elkerülhetőek. 
Ha viszont nem akarsz konzervatív lenni, 
és félsz a szürkeségtől, akkor válassz ma-
gadnak vagány színeket, gyöngyökkel, 
méretes virágokkal, kövekkel és biztosan 
vonzani fogod a tekinteteket. 
 
 
 
 
 



 

 

   
 
  
  
 
  
 
   
 
   
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  

 
 
 
  
 
  
 
 
  

A leghosszabb életű kalitkában tartott papagáj 35 évet élt,  
haláláig 800 szót tanult meg. 
 
A leggyorsabb gőzmozdony legnagyobb sebessége 201 km/h  
volt, 402 méteren keresztül. 
 
Az Egyesült Királyságtól összesen 62 ország vált függetlenné. 
 
A legkisebb népességű ország a Vatikán, melynek lakossága  
kb. 911 fő (2003-as adat). 
 
A leghosszabb kerékpáros híd 237, 6 méter hosszú. 
 
A Michelin cégnek a világ legnagyobb dömpereihez gyártott gumiab- 
roncsa álló helyzetben 4 méter magas, súlya meghaladja a 4 tonnát. 
 
A világ legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontjának parko- 
lójában 20 000, egy vele szomszédos területen pedig további 10 000 
autó fér el. 
 

Minden idők legdrágább futballkapusa az olasz 
Gianluigi Buffon, akit 32,6 millió fontért (46,8 millió 
dollár) igazolt le a Juventus 2001-ben. 
 
A legveszélyesebb csípésű növény az akár 3 méter 
magasra is megnövő új-zélandi csalánfa. Csípése ku-
tyákat és lovakat is képes elpusztítani. 

 
A legnagyobb felbontású képnek egyetlen képpontja 
2 milliárdod méternél is kisebb. 

 
A legrégebbi feltárt görög hajó Kr.e. 4. sz. elején 
épült, és 80 évvel később süllyedt el. 

 
Egy átlagos hód évente 200 fát képes kidönteni.  
 

2004.  áprilisáig Elvis Presleynek összesen 135 dala vezette a brit slágerlistát. 
 
A legnagyobb felfújható szobor 35 méter magas, a neve Kockafej. 
 
A filmhez használt legnagyobb képkockaméret 5×7 cm. 
 
 



 

 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 

A meztelen csigáknak 3000 foguk és 4 orruk van.  
 
A legnagyobb fészket építő emlős a gorilla, melynek fészke 1 m átmérőjű. Az állat 
Afrikában él. 
 
A leghosszabb nappalú bolygó a Vénusz, mely 243,16 földi nap alatt fordul meg 
saját tengelye körül. 
 
A lajhár az egyetlen emlős, amely-
nek ellentétes irányban nő a sző-
re. A többinek a végtagok felé nő, 
de a lajhár mivel leggyakrabban 
lefelé log, és a végtagjai magasab-
ban vannak mint a teste többi ré-
sze, ezért a végtagjaitól nő a sző-
re.  
 
A leggyorsabb rovar 5,4 km/h-val 
halad. 
 
A legnagyobb meztelen fotózáson 7000 ember vett részt 2003. június 8-án. 
 
A leghosszabb egyes teniszmaraton 25 óra 25 percig tartott. 
 
A legrégibb vulkáni kőzet a Földön kb. 3,825 milliárd éves. 
 
A legnagyobb szárazföldön belüli sziget Ilha de Marajó, melynek területe 48 000 
km2. 
 
Ha félsz a bogaraktól, akkor nem fogod szeretni az óriás isopodot, amely semmi-
re sem hasonlít annyira, mint egy tengerimalac nagyságú csótányra, de valójában 
egy kitinréteggel borított állat, mely a garnélarákkal és tarisznyarákkal áll közeli 
rokonságban. Ezek a dögevők a hideg, sötét tengerfenéktől 560 lábra és az óceán 
felszínétől 7000 láb mélyen barangolnak, többnyire elpusztult bálnákkal, halak-
kal és tintahalakkal táplálkoznak.  
 
A legrégibb borostányba zárt pók 125-135 millió éves lehet. 
 
A tüzes torkú kolibri udvarlás során másodpercenként 200 szárnycsapást végez. 
 
A legélesebb látás a sólyomé, amely akár 8 kilométer távolságról is meglát egy 
galambot. 
 
 
 



 

 

A facebook előtt és ma 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

  

  

 

 

   

 

 



 

 
 



Panaszkönyves morzsák 
 

 
  

Az étel hideg volt, a pincér meleg. 
 
Húslevest kértem májgombóccal, a pincér meg hozott valami sz.rt egy csészében. 
 
A pincértől kólát rendeltem, de ő véletlenül ananászlevet hozott. Allergiás vagyok 
az ananászra, ha valami bajom lesz tőle, perelni fogok. (Párbeszéd a bejegyzés után:  
- Hölgyem, a tévedést nagyon sajnálom, de ha valóban allergiás rá, miért itta meg?  
- Mert finom az íze, és szeretem.) 
 
Távozáskor a felszolgálójuk indulatosan szólt hozzám és megfenyegetett, hogy 
rendőrt hív. Igaz, hogy véletlenül elfelejtettem fizetni, de akkor sem kéne így visel-
kedni. 
 
A pincérek, mikor azt hitték, nem hallom őket, arról beszéltek, hogy hogyan dugná-
nak meg. Javaslom az elküldésüket. 
 
A kis felszolgálóhölgy pofánöntött egy korsó sörrel. Pedig csak azt mondtam neki, 
hogy szép kerek p.csája van. Felháborító! 
 
A felszolgáló olyan részeg, hogy a pulton fekszik és hány. Szerintem kéne neki hívni 
egy mentőt, mert már egy órája ott van, és felháborító, hogy minket meg ki se szol-
gál senki. 
 
Szőrt találtam a kajámban. Mivel a szakács kopasz, a legrosszabbra gondolok. Ké-
rem azonnali intézkedésüket. 
 
A vécében nem volt vécékefe, úgy hagytam. 
 
Mikor a pincértől fogpiszkálót kértem, azt mondta, hogy tud ajánlani egy jó fogor-
vost. Követelem, hogy rúgják ki! 
 
A fröccs k.rvadrága. 
 
Tisztelt étterem! Professzionális késeket árulok, illetve műköszörűsként az összes 
létező vágóeszközt meg tudom köszörülni, csiszolni. Ha érdekli önöket, hívjanak az 
alábbi telefonszámon. 
 
Felháborító, hogy a fél adagot hetven százalékos áron számítják fel, ha a felét eszem 
meg, akkor a felét fizetem csak ki, seggfejek. Cserébe lenyúltam a borsszórót. 
 
Nem kéne feltenni az étlapra valami olyan kaját is, amit szeretek? 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hóferike 

Felvinci –  
Klub, 
február 23. 
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